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CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia adresowane są do szerokiego grona osób zajmujących kierowaniem i/lub
organizowaniem pracy innych osób, w tym: właścicieli przedsiębiorstw, kadry zarządzającej
w sferze prywatnej i publicznej przedsiębiorczości i wszystkich osób, których interesują
problemy mobbingu, konfliktów w miejscu pracy, stresu, wypalenia zawodowego
i pracoholizmu oraz innych uzależnień wpływających na sposób wykonywania pracy
i atmosferę w miejscu pracy.
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Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników studiów podyplomowych
do efektywnego radzenia sobie z pojawiającymi się patologiami organizacyjnymi.
Absolwenci studiów podyplomowych wyposażeni zostają w niezbędne umiejętności
praktyczne oparte na solidnej podbudowie teoretycznej.
Absolwent studiów podyplomowych posiadał będzie wiedzę oraz szeroki zakres umiejętności
praktycznych w zakresie:
− identyfikacji mobbingu, sytuacji stresogennych i konfliktowych oraz wypalenia
zawodowego,
− rozpoznawania czynników determinujących sytuacje trudne i stresogenne zarówno
w wymiarze organizacyjnym, indywidualnym jak również w otoczeniu organizacji,
− przeciwdziałania powstawaniu sytuacji trudnych i zagrażających bezpieczeństwu
pracowników,
− minimalizowania negatywnych skutków stresu, konfliktów, mobbingu i uzależnień,
− ograniczania wpływu sytuacji konfliktowych, stresowych i zachowań patologicznych
na funkcjonowanie pracowników w organizacji, a tym samym organizacji w ujęciu
systemowym w przyszłości,
− stosowania metod, technik prewencyjnych, służących zminimalizowaniu ryzyka
powstania zagrożeń w postaci mobbingu, wypalenia zawodowego, czy stresogennego
środowiska pracy.
Podstawą

procesu

kształcenia

na

studiach

podyplomowych

będą:

wykłady

konwersatoryjne i zajęcia warsztatowe, pozwalające na nabycie praktycznych umiejętności
przydatnych w procesie zarządzania ludźmi w sytuacjach kryzysowych oraz tworzenia
bezpiecznego środowiska pracy.
Absolwent po ukończeniu studiów będzie posiadał kwalifikacje do realizacji zadań
w zakresie:
− zarządzania konfliktem,
− zarządzania stresem,
− tworzenia polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej,
− przeciwdziałania powstawaniu syndromu wypalenia zawodowego,
− tworzenia klimatu organizacyjnego sprzyjającego rozwojowi potencjału pracowników;
INFORMACJE DODATKOWE:
Wykwalifikowana i doświadczona kadra dydaktyczna, pracownicy naukowi i praktycy
gwarantują uzyskanie szerokiej wiedzy i kompetencji w obszarze profilaktyki patologii
organizacyjnych.
KIEROWNIK STUDIÓW: prof. dr hab. Tatiana Rongińska
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